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Preparação do ar comprimido diretamente
no sistema.

Unidades de preparação de ar em 
aço inoxidável permitem seu uso em áreas 
úmidas sujeitas à corrosão.

Reduza o tamanho ou elimine a necessidade de caixas em 
aço inoxidável usando componentes Série MH1. 
A família de unidades de preparação de ar MH1 oferece resis-
tência à corrosão e é ideal para as mais exigentes aplicações.
Todos os materiais dos componentes, tais como aço 
inoxidável 316, PP, PTFE, bem como os lubrificantes, são 
aprovados pela FDA e resistentes à corrosão. 
Filtros, reguladores e filtros-reguladores combinados 
cumprem as exigências da NACE MR0175 e ISO 15156 e são 
extremamente resistentes.

Reduzir a complexidade e economizar energia!

Esses objetivos podem ser facilmente alcançados com 
componentes pneumáticos corretamente posicionados. 
Em áreas úmidas e de respingo, com o aumento do risco de 
corrosão, como os encontrados na indústria de alimentos, 
são necessárias medidas específicas para garantir que os 
processos funcionem sem problemas. A Bosch Rexroth tem a 
solução: produtos com design higiênico e materiais 
resistentes à corrosão.

A série MH1 apresenta materiais de alta qualidade e um 
design especial que faz com que as unidades de preparação 
de ar se tornem seguras para uso em aplicações onde é 
exigido limpeza com água e agentes químicos. Os 
componentes podem ser limpos sob alta pressão.

Nossa política de desenvolvimento contínuo nos reserva o direito de efetuar alterações sem prévio aviso.

Família MH1

Conexão G1/4, ¼ NPT G1/2, ½ NPT

Largura [mm] 40 64

Vazão Nominal [l/min] Até 850 Até 3800

Ar comprimido preparado para as indústrias alimentícias, de
tecnologia médica, aplicações offshore e outras áreas que 
exigem limpeza com água e agentes químicos.
Reguladores de pressão, filtros e acessórios em aço inoxidável!


